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E)N ESGKNA.

Una sala-dormitori d'una casa de mal viure d'els

barris baixos. Al fons dreta un balcó amb la cortina

tirada. A la dreta primer térme porta d'entrada a la

cambra que dona a un corredor, la porta amb pany
y clau (que juguin). Un altra porta més petita que
l'anterior en segon terme a l'esquerra Al fons en
rritx de la escena llit amb parament, la bànova de
colors ben llampants encara que un xich atrotinada

a la dreta del llit, una tauleta de nit. En primer ter-

me a l'esquerra una calaixera amb mirall de mitx
pel, dos floreros amb flors artificials y empolsades,
un globo amb petxines y un despertador de cuatre
pesetes; a la dreta últim terme un tocador amb una
ampolla de litro de las de ví plenas d'aigua clara,

palangana gerro y una tovallola; en primer terme un
vetllador amb un tapet rònec y desobre un quinqué
dè petroli amb pantalladecoloraines,un llibre, diaris;

cuatre cadir;.s velles, un silló y per las parets cua-
dros amb assumptes mes o menys significatius. Ea
mitxa nit.





AL AIXECARSE EL TELÓ

I

( Ella sola va arretglant instintivament et

\desordre que pocs moments avans aixi pogut te-

nir lloc dins la cambra: estira el coberter del
llit, estoba el coixí etc, etc, melangiosa y abo-
rrida encén el llum del qninquè, encent un ciga-
rret que porta a 1 orella, es paseija una mica
treu el cap pel batcó y veient que no pasa ningú
diu.)

Ella. O'aquet carrer jo crec que ja ningú s'en

recorda! Cuanta quietut! (agafa un llibre que
hi ha sobre el vetllador; Ileixint) Oscar y Aman-
da.

El llensa sens comentaris

I La Mestressa. (Surtint per la porta de la

rfreía). Que estàs sola?

Ella. Sí ama: lo qu'es avui ja està fet el joc.

La IVl38tressa. Escolta noia: que no has vist

el Sucesos d'avui amb el retrato de l'Anto-
nia Briquell.

Ella. Qui es aquesta dona?

La Mestressa. Aquella pobre vella que van

^ assessinar al Poblet. Ai! te mirém això!

W Ensenyanllj el diari.

Ella« {Mitx bromejant). Y qué; no hem va»
deixa rè?

í
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La Mestressa. Ai! filla no hi gastis bromes )j

amb aixó qu'eneare estic tota regirada. Va-
]

ja que's horrorós! però aquesta vegada l'a* t

ssesí serà atrapat desseguida saben qui es|
;

hi li segueixen els pasos; aquest dematí jri

m'ho deia en Bueno... sabs en Bueno, que
] i

ha vingut per alló de la Flora.. . I

Ella. Si dóna, el Delegat del districte. Y sabeu;
qui es?

La Mestressa. Si. Un minyó que trevalla

al matadero. §
Ella. Aquest si que hi deu tenir la ma trencaHlll

da amb aquets negocis.
||

La Mestressa. Ai! si pobreta, la debía des- B
patxar mateix qu'una badella! però té. Aquí I
ho porta. (Es posa les ulleres). Un cri..* 1
?nen, re... repug... nante. I

Ella. (Aga/anih el dtarï). Doneu que hi veig
|

mellor que vos dóna. «Un crimen repug-
|

aante se descubríó el lunes pròximo pasa-

do, en la barriada del Poblet, cometido en
la persona de una tal Antònia Briquell,

ïTiujer ya entrada en anos que vivia sola y
que se dedicaba a prestadera y corredora de
alhajas: la infeliz que ha sido ballada asesi-

nada en su cama, tenia materialmente e
|

cuerpo cosido a punaladas y por el desor
den de la habitación se comprende qu'entre
ia victima y el asesino hubo una lucha
brutal. El móvil del crimen se supone ha
sido el robo por haberse encontrado en de-
sorden los cajones de la còmoda», {parlant)
Això es horrorós!

La Mestressa. Lo qu'es aquest cuant el pes-

quin ja ha begut oli.

Ella. Massa poc. Hi pensarqu'un tipo aixís...
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La Mestressa. Res, les planetes de la gent..

Se sent cridar a un venedor de
Diaris.

Ella. Espereu que comprarém el diari d'a-

quest vespre. {Ella va al balcó es treu cinc

cèntims de la pitrera y els tira al carrer).

Noi! El Liberal! {Desde dintre ttren un dia-

ri plegat, ella l'agafa y s'en pa a llegirlo

al vetllador). «Crimen... Hacia ya tres dias

que...» AhI aquíl «se ha podido^ gracias a

una excelente pista íijar la identidad dei

^upuesto asesioo de la desgraciada Antònia
Briquell, tràtase de un tal Lucas Martinet,
individuo de unes 35 anos de edad^ de ofi-

cio oiatarife de aspecto sano, pelo rojo cor-

lado a rape, bigote recortado y una extensa
cicatrizen el brazo izquierdo; sobre él pe-
san graves cargos, y ha desaparecido a raiz

del crinnen. Es niuy conocido entre la gen-
te del ham pa por el «Apache», apodo que
)e pusieron a causa de haber residido largo
tiempo en París; se està sobre su pista y no
tardarà en caer a manos de la justícia».

Eila s'aixeca de la cadira hi sens
escoltar els comentaris de La
Mestressa s'en va cap al balcó tot

taratlejant un motiuct popular.

La Mestressa. Rés; hi afanyeuse trevallant

tota la vida com una arrastrada perquè vin-

gui un poca solta aixís, y et tasi els comp-
tes. Ai senyor quin mon aquest: dom, dom,
el diari que'i donaré a la Mana qu'en fa co-

lecció.

Agafant el diari de sobre la tanla
s'en va per ahont a vingut.

Ella. (Se sent un xic de soroll a baig al carrer

Y desde el balcó mira intencionadament y
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diu al de fora). Puja! Puja! {Ràpidament
sé'n va a la porta de la dreta y diu): Ama;
pujan.

S'en va al mirall de la caleixera

s'arregla el cabell, s'enpolva» es-
tira el cobertor del llit y s'entor-

na a la porta a esperar l'home.
Entra eH, ve mitx ubriac» porta
una borratxera sorda que conta
amb alguns dies de antiguetat,

entra amb cert recel.

EIL Tanca! Tanca!

Ella. Que no trobabes la porta?

Amb carinyo mercenari.

Ell. {Sense ferli cas de les seves manyageries).
Tanca la porta et dic!., eh! tú!

Ella. {apart). Ai! quin curda! mare meva!

Ella va a tancar la porta hi des-
prés li agafa el sombrero per
portarlo al cuartet de l'esquerra.

Ella. Dom el barret.

Ell. Ehl ahont vas? Què hi hà allà?

Ella. Que hi ha de haver: es ei cuartet de la

meva roba.

Ell. Y aquesta porta, ahont dóna?

Fer la de la dreta.

Ella. Al corredor, reyet; si es per ahont has
entrat, pots estar tranquil, aquí no es fa

el gat, es casa seria.

Ell. Be!... a mi manins... soc Ilarc jo... a m
cuentos... a mi... visca.

Ella. Be. que no hem vols cOmvidar a veure
alguna cosa?

Ell. Tira dona, que soc molt explendit jo, què
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vols, demana... rateta... vols... cham...
champany?

Ella. Xampany! qu'estàs de broma batua.

£11. XampanyI ... com es coneix que no mes
os feu... amb pobres... ahont m'he fícat...

au crida al baranda d'aquest Condinche,

y qu'en porti si en teniu: que jo pago...

qu*en soc molt de rumbós... mira:

Li ensenya algunes monedes
d'or.

Ella. Són bones?

Ell. Bones, ben bones, mira com llueixen les

malehides, són meves, ben meves, que
m*han fet suar les íumudes, y que fondee
qu*eren, au! bestiola! no badis... y que
portin beguda que'm moro de set... aquí al

coll no sé que hi tinc que'm recrema.

Ella. (Va a la porta y diu cridant cap a din-

tre). Ama, porteu xampany que em con-
viden! Que hi fet sort!

Ell. Jol jo! convido... qu^en soc de mena de
rumbós jo.

Ella. {Amb manyaguería). Y que si que ho ets

si en fas la cara chatet, si no mes hi hà que
veuret.

Ell. Fuig, fuig, no'm vinguis amb manya-
gueríes si... si... sirena.

Ella. Sirena! ja! ja! no'm fassis riure.

La Mestressa. (Desde Jora). El champany!

Sense acabar d'enirar a escena
dóna Tampolla amb ella.

Ella. {Prenent Vampolla y donantla an ell).

Té sabràs destaparia?
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Ell. Ja ho crec^ mira.

Va per trencar el coll de l'ampo-
lla amb un cop sec conira la

taula.

Ella. Dom poca solta, ja la destaparé jo! (Ho
fa). Para la copa y beu noy, qu'això es de
príoaera!

Ell. {Beuuna mica). Tanca la porta are!

Ella. Que no ho es?

Ell. Amb claui no estic per brocs jo.

Ella. £s igual, no entrarà ningú.

Ell. Tanca amb clau te dic, no pago? Doncs,
soc a casa meva y a casa meva no vull que
m'empipeu... reíra.

Airat.

Ella. {Ho Ja). Té; y la clau y tot si vols, quin
genit!

Ell. Aquests són! {La deixa sobre el vetllador).

Are té, beu, que això es beguda fina, de
senyor... d'això no en deus beure gaire so-
vint, habilles mala pinta.

Ei la. {Bebent sens Jerli cas). Que n'es de bo!

Ell. Ah! salaul... que'n tinc de set, a mi ma-
nins... visca! tu... {Alseucosno hi cap ja
mes liquit). tnl mossa en vols mesi^

Ella. Posa noy, posa.

Ell. Y no t'amoínis, que quant s'acabi aquesta
en demanarem un altra; mira, veus? tot

això són monedes de quatre duros, amb
bescambi encare hi... donen propina a so

bre, ves si en poden sortir d'am... d'ampo...
lles d'aquí dintre.

Ella. {Al veure tanta lluentor pert el món de
vista y nhi vol agafar alguna; per vèureles

millor s^agenolla al devant seu vora al vet-
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lladorj. Què'n faràs de tantes, dónamen
una.

Ell. Que t'endongui una? afànyala de primer;
aquestes són meves, m'han fet suar, però
are són meves, ben meves, com també es

meu aquest anell, veus qu'es maco?

Ella. Es bo també?

Ell. Bestiola, que't penses que'l portaria si fos

fals? Es bo! ben bo! ja ho crec.

Ella. Deixamel posar.

Ell. Dom, qu'això no s toca.

Ella. Fugiu, deus pensar que t'el vuy pendre.
Tens molta por!

Ell. Por! Qui ho diu que'n tinc de porl...

Bestiola! Mira si en tinc de por, que té,

are en traure més de requesta, y té, tócals!

Fà un moviment airat. Ella fuig

esporuguida.

Ella. Oh!

Ell. (Rimi). Ja... ja ho veus qui en te de por!

Vaja^ aqui en tens una de moneda d'or, es
un recort meu, guardai.

Ella. (Se la fica a la pitrera). Em sembla que
valdria més que dormisis un xiquet, si casi

no t'aguantes.

Ell. Ja ho crec ja que em comvindria. .fa Cua-
tre nits que no dormo. ..però no porto pres-

sa... ja dormiré, he tingut molta feina... he
trevallat de valent, tot jo suaba. (Pels di-

nerSy a ella). Que t'en fan de poigl.. Ara si

pugnessis m'els afanaries. veritat?

Ella. Que ets poca solta!

£l(. Pero aquets, qui els toques tindria pena
de la vida: qui en vulgui... que s^els afanyi
com jo, com un home...aixis...
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Murmurant paraules inconpren
sebies.

Ella. Vaja, treute l'americana.estràs millor.

Va per treureli.

Ell. Que toques» que toques. Ara ja has en
sumat que porto mes vianda.

Ella. AhI no.. .no te^ tu mateix.

Ell. Es que jo... a mi c2<en/os..?a mi manins
viscal.. Doncs si que en porto mes de farci-

ment, mirat aixo.

Treu lo que va anomenant ella.i

Ella. OhL.Quinas arrecadas mes bonicas, dosi

brillants voltats d'esmeragdes.

Ell. Tot ho saben aquestes!

Ella. Oeixamelas veure d'aprop.

Ell. Epl tu, porta aíxol Te: mira.

Ella. Una llensadora de brillants, un anell de
senyora.

Ell. (Irat) Oe senyora..? Qui ho diu que es de
senyora: meva, es meva; tu ho dius, trasto?

Ella. No home, no et posis aixis que no ni ha
per tan.

Ell. Es que us conec a vosaltresl

Ella. Vaja dolen tot, quin genit gastes; no s'et

pot dir res; mira, agafa tot aixo y posetho a
sota el coixi. No pateí'cis, que res de lo que
has portat et faltarà quant surtis.

Ell. No en paso cap pena, deixo ray! no hem
robaran may a mi... fa cuatre dies que no
dormo... hi te; veus aixó que sembla una
joguineta, tan bonic. {Es treu un revòlver).

Són sís homes pernas enlaire... de cada trel

un! ja pots mirar que no hem tremola el

pols.
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EWa, fesporuguida) Que t&s} Reina Santissimal

Ell. Qu*en abilles de por, jamba fes treu tot lo

que porta dins las butxaques de la america-
na dexantho sobre el vetWador, desprès es

treu aquesta). No se qu'en trèieu de tenir

pori la por no serveix de res, te aquí ho
deixo tot: aul que s*acosti algú a pringarho
no es home... a mi manins... a mi. . visca!

mira el que si atrevis veus (es treu un gani-

vet de molles amb fuWa ben Uampanta fa ac-

ció de fer una caricia al ven re d algú).

Aixó es una bona eine, un xuri de set

singlots {fa petar las molles). Com canta;

sembla uu passarell.

Ella. Vaja: plega tots aquets romansos y ha
dormir que ja es hora.

Ell. Si d'aixó en dius romansos... si ho sapi-

guesis si ne*s de serio! (S^asseu).¥a calor no
iroves?... vols venir amb mi?... miret de-
mà m'en vuy anar lluny! molt lluny!... tú!

com te dius?

Ella. Violeta

Ell.
i

! Bueno

Ella. Vaja, Vaja are ves al llit que no en pots

mes, y demà serà un altre dia.

Ell. Allà lluny ens estimaríem, oy? y jo podria
dormir forsa... fa sis nits que no dormo...
eh? tu que si... que jo y tu... eh.^

Ella. Si home, si amb tu ahont vulguis, que
m'agrades forsa perquè ets aixerií y ditxa-

ratxero.

Ell. Ditx... dixaratxero... d'això no ho se si

en soc, però d'aixerit ja ho crec... que'm
segueixin.

Ai dir aquesta paraula s'atura

com si li vingués una extranya
visió devant dels ulls.
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Ella. Vaja, apa a dormir.

Ell. Espérat, espérat. (Recull tot lo què hi hà
sobre el vetllador y ho posa sobre la tauleta

de nit). Això veu apropet meu, y qui ho
vulgui pisparho que ho suhi, qu'ens ho fa-

rem.

Ella. Ay! minyó qu'estàs carregat de manies.

Ell. (Estirat sobre el llit de boca terrosa y amb
el cap als peus del llit). Ajajà! això mateix...
a mi cuentos... a mi manins viscal que s'es-

tà be al llit quant se te son... are la vritat,

ja no m'aguanto, aquest matí hi vist sortir

el sol al xeringuito... catorze pesetes de be-
guda... jo y el Calandria, que als istius ía

de Limpia Botes als senyors, y al hivern de
Ilimpia butxaques a Betlèm. Em volia fer

cantar ei Calandria... però a mi els xiva-

tos... pst... tu, bestiola, que fas aquí? vinal

vinal

Ella. (Inquieta y intranquila). Ja vaig, home.

Ell. Vina dona, no m'has dit dit... xaratxero
avans?

Ella. Que sil

Resignadament s'hi acosta.

li passa el bras pel coll.

Ell. A mi... cuentos... en soc molt d'aixerit^

d'això si qu'en soci moltl el que volgués
ferme una malifeta... ric! rac! (Amb les

dents fa el soroll d'un gavinet de molles al

obrirse). Ni ayl diria! ni ay! que hi tinc la

mà ben trencada, bona feina y poc soroll...

però are són moltes nits que no dormo.

Va pronunciant paraules incom-
prensibles y queda amodorrat.

Ella. Mareta meva!
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Amb molt compte va escorrént-

;eli del bras, y poc a poc fuig del

llit anantsen a un ret ó, esporu-
guida de tenir que abèrseles amb
un alcoolisat. Al defora se sent

gran soroll de veus, y ell es des-

perta foragtat y agafa el revòlver

adressantse sobre el llit y defen-
sant tot lo que te sobre la tauleta

de nit.

Ell. Eh! qui hà? qui hà? que l'hi encenc el

cap. Ham de Deu!

Ella. Ah!

Fa un xiscle y s'amaga vora la

caleixera.

Ell. (Adonantse d'ella). Eh! digas reíra.

Pausa; les veus deixen de sen-

tirse.

Ella. Res, home; algún borratxo que deuria
armar bronca a la porta.

Ell. Borratxo! que s'en vaixi a dormir si està

borratxo... volen fer com els homes... hi

des... vina, vina, per això no fugis.

Ella. (Desde are comensa a compendre que te

d entendres amb un ser repugnant y sospi-

tós). Si no fugia; m'havia alsat per veure
quina hora era, no fugia no, que t'ho pen-
sabes? Ves perquè havia de fugir^ perquè.

Ell. Ja ho se dona, però aquest miloca que
roncaba m'ha tret de tino, sort que res tinc

de témer... que'l qu'entrés aquí que jo no
volgués... no se com oeixería per sortirne;

d'un cop sec, fins al mànec. Que'l tinc ben
.^egur el pols... Els bous són mes durs y no
ïi'en falla cap.

Ella. Els bous.
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Ell. Sí, al matadero, que t'estranya? es eï meu
ofici.

Ella. Carnícer!

Aterroritzada; are se li acut cla-

rament que*s troba amb l'indi-

viduu que busca la justícia, Tau-
tor del crim que porten els

diaris.

Ell. Matariíe, jo rai que no m'hi vinguin amb
cuentos, ni daixonses ni dallonses... un
borratxo.., la beguda que'n fa de... mal.

Queda altre cop mitj adormit.

Ella. Matariíe, pel roig, y amb una cicatriz

al bras esquer. (Va reconstituint les senyes
que ha llegit del criminal). Ah! mare meva
quina en fora... Reina Santíssima! quina
en fora!... al bras esquer!...

Poc a poc s'aixeca hi tracta de
arremangarli la manega per veu-
re si realment es l·assesí, si te la

senyal indulpable. Ell va roncant
amb un dormir fatigós. Ella per
fi logra descobrir la senyal, hi no
aventhi dubte de qu'es l'assesí

fuig esporuguida, fent un xiscle

que procura ofegar amagantse
derrera un sillò. Desde are tots

els esforzos del'aotriu han d'esser

encaminats a sortir de la habita-

ció sens fer sororoll, per no des-

pertar an ell. Ho fa; hi cuant ja

es aprop de la porta, el desperta-

der que hi ha sobre de la caleixe-

ra, sona eslrepitosamenl'fins que
se li acaba la corda. Ella s'amaga
a sota el vetllador amb l*anima
en un fil. Quant a deixat de so-
nar el despertador va a la porta,

hi es trova amb que està tancada
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hi amb que la clau qu'ElI ha
agafat junt amb els cuartos y les

armes ho ha posat sobre la taule-

ta de nit. Llavors va cap aquesta

y aguantantse la respiració li

pren la clau, y del mateix modo
sempre de puntetas torna a la

porta molt poc a poc y murmu-
rant entre dents un nom com si

volgués demanar socors als de
fora, per fi pot obrir la porta y
fuig sense fer soroll. Pausa llar-

ga, l'escena queda sola, ne mes
que amb Ell que dorm fatigosa-

ment. Es torna a obrir la porta
amb molt cuidado per no fer so-

roll, hi entra la mestressa empe-
nyent a Elle altre vegada dins la

cambra.

La Mestressa. Calla y torna a entrar dona!
qu'are anirem avisar a la policia.

Ella. Per Deul ama, per Deu! os ho demano.

La Mestressa. Cslla dona, qu'hem compro-
meteras la casa.

Amb una empenta la liensa a
dintre y la deixa tancada amb
ell, que amb la remor qu'han fet

s'ha despertat.

Ell. Eh! Què hi ha? Qui son! Què fas tu aquí?
Eh! Digas? {Agafa un ganivet y amb un sali

deJera salta del llit). Què feies!

Ella. Rès home que tenia set, hi he anat a de-

manar aigua a l'Ama.

Ell. {Recelós). Mira.que les denotes sou de la

pell del diable.

Ella. No home no t'enfadis no siguis aixísl

{Are esdevé per l'actrtu un moment de lluita

inieríor horrosa, tem tactitut del Assesi, y
tem doblement la lluita qu'es pot ortginar al
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pòlguerlo agafar la justícia, lluita en la que
ella Sí trovara al mitx y qwes de témer do-

nat lo armat y perillós del assesí; més tracta

de encobrir el seu estat amb una tranqutlitat

fingida, que no ha d'escaparse al espectador).
Estàs molt exitat aquest vespres! Què tens

home? No ho veus que jo no hem moc de
aprop teu que al teu costat hi estaria sem-
pre, sempre.

Ell. Ja ho crec Curranga hi que si que hi es-

tavas, vaja vina, vina te veus aixis et posa-

ré bocado perquè no et moguis, veus moute
arel moute! aixo es la serreta, moute si

gosses.

Li posa el gabinet obert sota el

coll.

Ella. Pren aixó home qu'em pots fer mal: que
no ho veus que no tinc de fugir del costat

teu? si fugim, tugirem tots dos per anar
lluny, molt lluny, alia ahont tu vulguis.

£11. Si si lluny... allà... a i^america: ahont hi

poguem dormir forsa y ben tranquils sens

mal de caps... hi beure forsa sens engu-

nies... y dormir... molt sens. ..ses

Ella cuant torna a convensers
de que esta adormit torne a es-

corres del seu bras; a ell li cau
sobre el llit el gabinet que soste-

nia amb la mà ella sens fer so-

, roll s^eniorna es[ oruguida vora
el reco de ia caleixera De sobte
s'obra la porta poc a poc ti surt

La Mastressa seguida d*un Dele-
gat de Policia hi cuatre guardias
de O. P.

Ella. {al veure aixó) Son ells!

La Mestressa, {amb veu baixa). Potser es

aquet...



l'apatxe 2}

El Delegat s'en va drei al llit y
dona ordre dos guàrdies que amb
molt compte prenguin el revòl-

ver y el gabinet del assesi, els

altres dos quedan ai peu de la

porta. Una vegada fet aquesta
operació que la Mestresa con-
templa de mitxa porta en fora y
ella de darrera un silló; el Dele-
gat s'assegura ben be de la iden-
tificació del criminal hi diu:

Delegat. Es elll (als Guardias) Atenció

Es posen un guardià a cada can
tó de llit y el inspector al peus
dona dos dos o tres cops amb el

bastó, al matalàs perque's des-
perti.

Delegat. Mentres els agents s\enduen an Ell
lligat y xisclant). Bé... Ahont es la dóna
qué?...

La Mestressa. (Senyalant a ella). Mírisela

es aquí.

Delegat. Molt bé, la felicito; vostè ha com-
plert la seva obligació.

Ella. Tingui, tingui senyor els diners.

Delegat. Ja vos feré recompensar.

Surt.

La Mestressa. Ah: el cràpulal Ara sabrà
quin pà hi donen en una casa com cal.

Ella. (Plorant en una violenta crists nerviosa).

Tinc por!... Tinc por!

TELÓ
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tes, per Joseph Morató 2

Papà ministre, drama en tres actes, per
Gerolamo Rovetta 2

(Por! comèdia en un acte, per Fèlix Du-
quesnel. (2.* edició) 5a

Els mestres contistes. Volum primer

(agotat) I
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nica en cinch actes, per Gerhart
Hauptmann 2
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Cor delator, monòlech, per Edgar Poe. 25
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seph Morató 5o»
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nes, per G. Verga. 75



Flors Y Violes^ dos actes de comèdia,
per Pompeu Grehuei i 5o

Les arrels, drama en tres actes, de
Joseph Morató 2

La Cort de Lluís XIV, drama histò-
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Sardou. . 2
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i'Apeles Mestres i

Malvestat d'oriana, llegenda per Jo-
seph Carner 2

Les bessones, quadro de comèdia , den
Florenci Cornet yb

Reixes en/ora, drama en tres actes,

den Manel Folch y Torres ... 2

Scher^o, comèdia en un acte, de
J. Pous y Pagès 75

May se fa tard si el cor es jove, comè-
dia en tres actes de l'Avelí Artís

y Balaguer 2

L'únich consolfdramapQT R. Surinach
Senties i

Un retrat, drama escrit en Esperanto,
per Nadina Kolowrat yS

Fontalegría, dos actes de comèdia, per
Pompeu Crehuet i 5o

El Bon Rey Dagobert comèdia en qua-
tre actes y en vers per Rovoire. . 2

PirenenqueSi poesies per Joan M.*
Guasch 2

Vase d'en Buridan comèdia en tres

actes per R. de Flers y G. A. Cai-
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Raig de sol comèdia en dos actes per
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Pe.-ísetPS

SI Rey comèdia en quatre actes per

G. A. de Caiilavet, R. de Flers y
E. Aréne 2

Burgeseta, comèdia en tres actes per

D. y V. Corominas Prats ... 2
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La Verge Boja, obra en quatre actes,

per Enrich Bataille traducció ca-
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ferencia, per Enrich Irving ... 25

Doncell qui cerca muller , follia amo-
rosa en un preludi y tres actes per
AdriàGual 2

€>mbres d amor, fantasia en un acte

per Joseph Burgas i
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costums vilatanes, per R. Ramón
y Vidales i

L'intrús, comèdia en tres actes, per
Tristan Bernard traducció cata-
lana, den Carles Capdevila ... 2

Pensant, Sentint y Rient {del cap y de

cor), primer volum per Rompeu
Gener j

Pensant, Sentint y Rient {humorades).
Volum segón i

L'amor vetllà, comèdia en quatre actes,

per G. A. de Caiilavet y R. de
Flers traducció catalana per Car-

les Capdevila. ....... 2
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Jutge y part, comèdia en un acte, per
K. Bracco

L oncle Rector, comèdia en dos actes,

per M. P'olch y Torres i 5o

L'Abella perduda, diàlech, pér Juli

Vallmitjana

El Corby impresió escènica en un acte,

per Juli Vallmitjana

El Somateni de Girona, quadro dra-
màtich, en un acte y en prosa, per
Ferràn Agulló y Vidal. (a». edició.) .

Els Ídols, quadro en un acte, per Car-
me Karr

La malalta fingida^ comèdia en tres

actes, per Caries Goldoni. ... 2

Educació de príncep, comèdia moder-
na en quatre actes per Maurici
Donnay 2

La felicitat en un recà, comèdia en
tres actes de Herman Suderman. 2

De bon tremp, drama en ires actes de
Manel Folch y Torres (2.* edició). 2

Alkestis, tragèdia en tres actes per

Eurípides 2

Boca d'infern, monólec, per Pompeu
Creuhet 5»

La victorià dels Filisteus, comèdia en
tres actes, per Henry Arthur Jon-
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Magda, drama en cuatre actes, per
Hermann Suderman 2

Els Mentiders, comèdia en cuatre ac-

tes, per Henry Arthur Jonnés , . 2

En Tarregada, monólec per Juli Vall-

mitjana b&

Els Jambus, diàlec, per Juli Vallmit-
jana «... 59
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La Xocolatereta, comèdia en cuatre
actes, per Paul Gavault, traducció
catalana per Jordà y Vilaregut. . 2

Els Hipòcrites, comèdia en cuatre ac-

tes, per Henry Arthur Jonnés. (2.^

edició) 2

El pare- nostre, monólec, per A peles

Mestres. . . . , 5o

El misteriós Jimmy Samson, comèdia
en tres actes, per Pau Armstrong. 2

L'Abim, novela psicològica per el doc-
tor D. Pere Manaut, forma un vo-
lúm de 225 pàgines ricament en-
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L'ignoscenta, tragèdia en un acte, per

J. Puig y Ferreter i

Amic de confiansa, diàlec en un acte,

per A. P. Maristany 1

Un home experimentat, monòlec per
Antón Cantallops 5o

El perjecte amor, comèdia en tres ac-

tes^ per Robert Bracco .... 2
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ca en un acte, per Marcel Gerbidon 5o

Grapa de Jerro^ cuadro dramàtic en
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Theodora, drama en set actes, per
Victorià Sardou 2
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La Jamilia Rocamora, drama en quatre
jornades, per Pompeu Crehuet. . . 2
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Manel Folch y Torres 76

El pobre Enrich, llegenda germànica en
cinch actes, per Gerhart Haupt-
mann 2

La mortay quadro dramàtich, per
Pompeu Crehuet !
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